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چکیده

حماسه عاشتورا در تحقتق ارزشهتای تمتدن استالمی جایگتا بستیار

مهم تی دارد و قوعتتا راهپیمتتایی اربع تین در احی تا ،تقوی تت و انتقتتال
باورهتتا وارزشهتتای آن نقتتش ایفتتا متتیکنتتد .ای تن پتتژوهش بتتا روش
توص تیفی _ تحلیل تی و بتتا توجتته بتته منتتابع استتالمی بتته بررس تی نقتتش

راهپیمتتایی اربعتتین در ایجتتاد شاخصتتههای تمتتدن نتتوین استتالمی

پرداخت تته اس تتت .دس تتتاورد ایت تن تحقیت تق ح تتاکی اس تتت ک تته نگ تترش
توحیدی و یکرنگی مردم ،وحدت زائران ،روحیه همکتاری و اتکتا

بتته نی تروی جتتوانی ،از شاخصتتههای تمتتدن نتتوین استتالمی استتت و

مهمترین آسیبهای این تمتدن متیتوانتد انگیز هتای غیتر الهتی و

تعصب و تبعیض نژادی و اختالف طبقاتی و نفا و تفرقه برختی از

فرقهها ونحلههای دینی ومذهبی باشد.

دواژهها :تمتت تتدن است ت تتالمی ،اربعت ت تین حست ت تینی ،پیت ت تاد روی،

کلی

شاخصهها ،آسیبها.
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مقدمه 

زمینهها ،عوامل و اسباب شکلگیری و گسدترش تمددن اسدالمی ،ر یشده در عصدر دعدوت
دارنددد .بدده عبددارت دیگددر ،مهمتددرین علددل و عوامددل فکددری تمدددن اسددالمی در معددارف قددرآن کدده
محور دعوت پیامبر اکرم

بود ،نهفته است .اگرچه گسترش قلمروهای اسالمی و دسدت

ید دافتن مس ددلمانان ب دده مظ دداهر ،یافت ددهها و عل ددوم تم دددنهای دیگددر و بهره گیددری مس ددلمانان از
عالمددان و دانشددمندان غی در مسددلمان ،از جملدده علددل گسددترش تمدددن اسددالمی اسددت ،علددت
اصلی شکل گیری و توسعۀ تمدن اسالمی در متن آموزههای اسالمی نهفته است.
درسددت اسددت کدده بعددد از رحلددت پی دامبر ا کددرم

نقددش ائمدده

در رهبددری سیاس دی

جامعه نادیده گرفته شد ،ولی رهبری فکدری و علمدی آندان هدیچگداه زایدل نگشدت و بدا وجدود
مخالفددت حاکمددان بددا هرگوندده فعالی دت آنددان ،در می دان رهبددران فکددری جامع دۀ اسددالمی ،آن
بزرگدواران بیشدتر ین نقدش را در هددایت فکدری و فرهنگدی جامعده داشدتند و بیشدتر از هدر کدس
دیگددری ،در پدی دد آمدددن و توسددعۀ زمینددههای تمدددن اسددالمی نقددش ایفددا کردنددد .در ایدن میدان
نهضدت عظدیم امدام حسدین

در احیدا و تقو یدت تمددن ندو ین اسدالمی از جهدات مختلدف

دارای اهمیت بسزایی است.
راهپیمدایی اربعدین امدام حسدین
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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را از ایدن جهددت مدیتددوان یکدی از مصددادیق احیدائ

تمدددن اسددالمی خوانددد؛ چددرا کدده از دیربدداز در بدین ش دیعیان و دیگددر مددذاهب در تقددو یم تددار یخی
وفدداداران بدده ام دام حس دین

شددناخته م دیشددد؛ بدده طددور ی کدده مددردم بددا نژادهددا و زبانهددای

مختلف توانستهاند با حضور خود در این راهپیمایی ،عظمت این تمدن را به رخ جهانیدان
بکشددانند .راهپیمددایی اربع دین حس دینی بددا بهره گیددری از عظمددت امددام حس دین
عاشورا در طی مراحل کمال و پختگی به درجهای رسدید کده امدام عسدکری

و حادثدده

در روایتدی کده

در منابع مختلف از ایشان نقل شده ،میفرماید:
نشانههای مؤمن پن چیز است .1 :خواندن پنجاه و یدک رکعدت نمداز ( 17رکعدت

نماز واجب  11 +نماز شب 23 +نوافل) .2 ،ز یارت اربعین .3 ،انگشتری در دست
راس ددت .4 ،وج ددود آث ددار س ددجده ب ددر پیش ددانی .5 ،بلن ددد خوان دددن بس ددم اهلل در نم دداز.

(حر عاملی)373 / 10 :1403 ،

ایدن حدددیث تنهددا مدددرک معتبددری اسددت کدده جدددای از خددود ز یدارت اربعدین کدده در منددابع
دعایی آمده ،به اربعین امدام حسدین

و بزرگداشدت آن روز تصدر یح کدرده اسدت .مهمتدرین

پرسشهایی که در این مقوله به آن میپرداز یم عبارت است از:
_ تمدن اسالمی چگونه تمدنی است؟
_ ضرورت ایجاد تمدن نو ین اسالمی چیست؟
_ راهپیمایی اربعین حسینی در ایجاد تمدن نو ین اسالمی چه نقشی دارد؟
_ چه آسیبهایی پیادهروی اربعین حسینی را تهدید میکند؟
در پژوهش حاضر ،با توجه به پرسشهای مذکور ،ابتدا واژه تمدن اسالمی بررسی شده و
ّ
سدپس بده مسدئله ضدرورت تمددن اسدالمی بددا توجده بده مؤلفدههای اساسدی و عناصدر و عوامددل
مددؤثر در ایجدداد و اعددتال ی آن و در انتهددا ارتبدداط نقددش راهپیمددایی اربع دین حس دینی در ایجدداد
تمدن نو ین اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است.
.1مفهو شناسیتمد اسیمی 

واژه تمدددن اس دالمی از آنجددا کدده ی دک ترکیدب اسددت؛ لددذا مسددتقال در لغددتنامددهها ،دارای
معنای لغوی تمدن را بررسی میکنیم ،سپس ترکیب آن را به صورت تمدن اسالمی ،تمددن
در ز بدان انگلیسدی « »civilizationو در عر بدی حضدداره خواندده مدیشدود و در لغددت بده معنددای
شهرنشددینی و از ر یش دده مدیندده و م دددنیت گرفتدده ش ددده و بدده معنددای دیگددر متخلددق شدددن بدده
شهرنشینی یا خوی و خصلت شهرنشینی به خود گرفتن میدهدد (شدر یعتی-4 /1 :1375،
 )5و بدددان معناسددت کدده بشددر در سددایه آن بدده تشددکیل جددوامعی پرداختدده و شهرنش دین شددده
است.
در ز ب ددانه ددای بیگان دده نید دز کلم دده تم دددن « »civilizationاز کلم دده « »civitaک دده در مقاب ددل
وحش دیگددری قددرار گرفتدده و از کلمدده « »civilisکدده معن دای شهرنشدینی دارد گرفتدده شددده اسددت.
(حجاز ی ،بیتا)20-19 /2 :
تمد دددن ،حاصد ددل تعد ددالی دین د دی و پد ددذیرش نظد ددم اجتمد دداعی اسد ددت .تمد دددن ،خد ددرو از
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بادیدهنشدینی و گددام نهددادن در شدداهراه نهادیندده شدددن امددور اجتمدداعی یدا بدده قددول ابددنخلدددون،
عمران یافتن (والیتی )22/1 :1384 ،است.
ّ
ابنخلدون تمدن را حالت اجتماعی انسان میداند؛ از نظدر ابنخلددون ،جامعدهای کده
بددا ایجدداد حاکمی دت ،نظددم پددذیر شددده ،مناصددب و پایگاههددای حکددومتی تشددکیل داده تددا بددر
حفظ نظم نظارت نماید و از حالت زندگی فردی به سدوی زنددگی شدهری و شهرنشدینی رو ی
آورده و موجددب تعددالی فضددایل و ملکددات نفسددانی ،چددون علددم و هنددر شددده ،حددایز «مدددن ّیت»
است (عروتی موفق.)110 :1385 ،
بددا پی ددایش اسددالم و انتشددار سددر یع و گسددترده آن در می دان اقددوام و ملددل و جل دب و جددذب
فرهند ددگهد ددای گوند دداگون بشد ددری ،بند ددای مسد ددتحکم و عظیمد دی از فرهندددگ و تمددددن انسد ددان
پایهگذار ی شد که در ایجاد آن ملل و نژادهای مختلفی سهیم بودند .این ملدل بدا ارزشهدا و
مددال کهددای نددو ین اسددالمی موفددق بدده ایجدداد تمدددنی شدددند کدده بدددان تمدددن اسددالمی گفتدده
مدیشددود .از ایدن رو تمدددن اسددالمی تمدددن یدک ملددت یدا نددژاد خددا

نیسددت ،بلکدده مقصددود،

تمدن ملتهای اسالمی است که عربها ،ایرانیان ،ترکهدا و دیگدران را شدامل مدیشدود کده
به وسیله دین رسمی یعنی اسالم و زبان علمی و ادبی یعنی عربی با یکددیگر متحدد شددند
(دیان ددت .)7 /1 :1357 ،اید دن تم دددن ،درج ددهای از عظم ددت و کمددال و پهن دداور ی اسددت ک دده
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آ گاهی از همه جنبههای آن و احاطه بر همه گونههای آن کار ی بس دشوار است.
.2عد «اربعی » رمه

ی
 ن 

تعبیر اربعین ،یکی از تعبیرهای رای عددی بده شدمار مدیرود کده در بسدیار ی از مدوارد بده
در زمدان مبعدو شددن ،چهدل بدوده
کار رفتده اسدت .یدک نمونده ،آنکده س ّدن رسدول خددا
است .گفته شده که عددد چهدل در سدن انسدانهدا ،نشدانه بلدوغ و رشدد فکدری اسدت .گفتندی
است برخی از پیامبران در سنین کودکی به ّ
نبوت رسیدهاند.
از ابنعباس به نقل از پیامبر

نقل شده است:

اگر کسی چهل ساله شد و خیرش بر شرش غلبه نکرد ،آماده رفتن به جهنم باشد.

در نقلی آمده است:
مددردم طالددب دنیاینددد تددا چهددل سددالهشددان شددود .پددس از آن در پ دی آخددرت خواهنددد
رفت( .ابنطاووس ،بیتا)35/1 :

بدده فرمددود قددرآن کددریم ،میقددات موس دی بددا پروردگددارش در چهددل روز حاصددلشددد .در نقددل
است که حضدرت آدم چهدل شدبانهروز بدر رو ی کدوه صدفا در حدال سدجده بدود (ندور ی:1408 ،
 .)329 /9بند دیاس ددرائیل نی ددز ب ددرای اس ددتجابت دع ددای خ ددود چه ددل شددبانهروز نالدده و ض د ّدجه
میکردند (همو.)329 /5 :
با توجه به مصادیق فوق ،عدد اربعدین گو یدای ایدن مطلدب اسدت کده در آموزههدای دیندی
اسالم ،اهمیت بسیاری دارد.
.3اربعی اما حسی



اندیشمندان اسالمی در باره اربعین حسینی مطالب فراوانی نگاشتهاند که اهمیت ایدن
روز در بددین شددیعیان را نشددان مددیدهددد .ب دده عنددوان نموندده ،شددیخ طوسددی در کتددب مص ددباح
روز نخست ماه صفر روز شهادت ز ید بن علی بن الحسین

و روز سوم ماه صفر،

روز آتش زدن کعبده توسدط سدپاه شدام در سدال 64هجدری اسدت .بیسدتم مداه صدفر
(چهل روز پس از حادثه کربال) روز ی است که حرم سید ما اباعبداهلل الحسدین
از شددام بدده مدیندده مراجعددت کددرد و نی دز روز ی اسددت کدده جددابر بددن عبددداهلل انصددار ی
_ صحابی رسول خدا

_ از مدینه وارد کربال شد تا قبر حضرت را ز یارت کند .او

نخستین کس از مردم بود که امام حسین

را ز یارت کرد .در چنین روز ی ز یارت

آن حضرت مستحب است و آن ز یارت اربعین است( .طوسی ،بیتا)787:

در همانجا آمده است که وقت خواندن ز یارت اربعین ،هنگامی است که روز باال آمدده
است.
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در کتاب نزهة الزاهد نیز آمده است:
در بیستم این ماه بود که حرم محترم حسین

از شام به مدینه آمدند( .جعفریان،

)241 :1375

همدین طددور در ترجمدده فارس دی فتددوح ابددن اعددثم (

 )916و کتدداب مصددباح کفعمدی کدده از

متون دعایی بسیار مهدم قدرن نهدم هجدری بده شدمار مدیرود ،ایدن مطلدب آمدده اسدت .برخدی
استظهار کردهاند کده عبدارت شدیخ مفیدد و شدیخ طوسدی ،بدر آن اسدت کده روز اربعدین ،روز ی
اسدت کده اسدرا از شدام بده مقصدد مدینده خدار شددند ،نده آن کده در آن روز بده مدینده رسدیدند
(عب دددالباقی .)154 :1391 ،ب دده ه ددر رو ی ،ز ید دارت اربعد دین از ز ید دارته ددای م ددورد وث ددوق ام ددام
حسین

به شمار میآید که ازلحاظ معنا و مفهوم قابل توجه است.

ضر ورتایجادتمدناسالمی 

مسلمانان با الهام از عناصر اصیل اسدالمی و بدا بهره گیدری از میدرا

تمددنهای پدیش از

خود ،همچون یونان ،مصر ،روم ،ایران ،هند ،بینالنهدر ین ،چدین و ...پایدههای اولیده تمددن
اسددالمی را پ دیر ی دزی کردنددد و در دورههددای بعددد ،آنچنددان در توسددعه و تکامددل آن جدددیت بدده
خر دادند که نزدیک به هشت قرن رهبری فکری ملتها را برعهدده گرفتندد .در ایدن مددت
طوالنی مسلمانان به نقشی دوگانه دست زدند .از یک سو با انتقال آثار ارزشمند تمدنهای
گذشته به جهدان اسدالم ندهتنهدا آنهدا را از انهددام و فراموشدی نجدات دادندد ،بلکده بدا ترجمده و
تصحیح و تکمیل اندیشههای آندان بسدیار ی از علدوم گذشدته را بده کمدال رسداندند .از سدوی
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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دیگر ،توفیق پایهگذار ی برخی از علدوم جدیدد ،مثدل شدیمی آزمایشدی ،فیز یدک جدیدد ،جبدر،
مثلثددات ،زمینشناسددی ،ز یستشناسددی ،جامعهشناسددی و فلسددفه تددار یخ را نی دز بدده دسددت
آوردندد .جدابربن حیدان و زکر یدای راز ی ،علددم شدیمی را از مفهدوم معنددایی و قددیمی آن بیدرون
آورده به آزمایشها کشداندند .ابدنهیدثم در علدم فیز یدک شداخه نورشناسدی را پایدهر یدزی کدرد.
خددوارزمی بددا ابددداع علددم جبددر نددهتنهددا نددام خددود را جاوداندده سدداخت ،بلکدده بدده جهددان بشددر یت
خدددمت بزرگ دی نی دز انجددام داد .ابنخلدددون ش دیوه جدی ددی در تجز ی ده و تحلی دل موضددوعات
تار یخی مطرح ساخت و در واقدع تدار یخ و جامعهشناسدی را بده وجدود آورد و پدس از آن بدود کده
فرهنددگ و تم دددن اس ددالم موج ددب ش ددد ارو پ ددا و سددایر من دداطق از آن تددأثیر یافتدده و بیدددار شددوند
(محمدی.)1373 ،

تمامی این عوامل باعث شد اسالم بده مدرورو زمدان بده عندوان یدک تمددن در قالدب تمددن
نددو ین اسددالمی شددکل گی درد؛ هرچنددد در ای دن می دان نی دز قدددرتهای فکددری و نظددامی در جهددان
پرچم مخالفت با آن را برداشته و مانع تحقق کامل این تمدن تاکنون شده است.
مقام معظم رهبری به عنوان یک اندیشمند اسالمی میفرماید:
با یک سیاستمدار آمر یکایی مصاحبه کردند؛ مصاحبهگر از او میپرسد که دشمن
آمر یکددا کیسددت؟ او در جددواب م دیگو ی دد :دشددمن آمر یکددا ترور یسددم نیسددت ،دشددمن
آمر یکا مسلمانها هم نیستند ،دشمن آمر یکا «اسالمگرایدی» اسدت؛ اسدالمگرایدی،
یعنی مسلمان تا وقتی بیتفاوت راهش را بیاید و برود و انگیزهای نسبت به اسالم
نداشدته باشدد ،احسداس دشدمنی بدا او نمدیکنندد؛ ّامدا وقتدی اسدالمگرایدی بده میدان
آمد ،پایبندی و تق ّید به اسالم و حاکم ّیت اسدالم بده میدان آمدد ،پایدهر یدزی همدان
ّ
تمدن اسالمی وقتی به میان آمدد ،دشدمنیهدا شدروع مدیشدود؛ امدروز ،وظیفدۀ ّامدت
اسالمی تنها این نیست که به یدادبود والدت پیغمبدر یدا بعثدت پیغمبدر جشدن بر پدا
کند؛ این کار کوچک و کمی است نسبت به آنچه وظیفدۀ او اسدت .دنیدای اسدالم
امروز وظیفه دارد مثل خدود اسدالم و مثدل خدود پیغمبدر ،روحدی در ایدن دنیدا بدمدد،

میکنند و عمل میکنند؛ این بهمعنای ّ
تصرف سرزمینها نیسدت؛ ایدن بدهمعندای
ّ
تجاوز به حقوق ملتها نیسدت؛ ایدن بدهمعندای تحمیدل اخدالق و فرهندگ خدود بدر
ّ
ّ
دیگر ملتها نیست؛ این بهمعندای عرضده کدردن هد ّیدۀ الهدی بده ملدتهاسدت ،تدا
ّ
ملتها با اختیار خود ،با انتخاب خود ،با تشدخیص خدود راه درسدت را انتخداب
ّ
کنند .راهی که امروز قدرتهای جهان ملتها را به آن راه کشاندهاندد ،راه غلدط و
راه گمراهی است .این وظیفۀ امروز ماست( .خامنهای)1394/10/08 ،

بنابراین تحقق کامل یک تمدن آن هم در قالب تمدن اسالمی از وظایف اصدلی جامعده
اسددالمی بدده شددمار مددیآی دد و تمددامی مسددلمانان از نژادهددا و رنددگهددا و ملیتهددای متفدداوت،
هرکددام بدده نحددوی در شدکل گیری کامددل ایدن تمدددن نقدش دارنددد؛ چددرا کده فقددط در قالددب ایدن

نقش راهپیمایی اربعین حسینی در ایجاد تمدن نوین اسالمی

فضای جدیدی ایجاد کند ،راه تازهای را باز کند .ما به ایدن پدیددهای کده در انتظدار
ّ
ّ
آن هسدتیم مدیگدو ییم «تمددن ندو ین اسدالمی» .مدا بایدد دنبدال تمددن ندو ین اسدالمی
باشیم برای بشر ّیت؛ این تفاوت اساسی دارد با آنچه قدرتها دربار بشر ّیت فکر
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تمددن اسدت کدده جامعده اسدالمی بدده کمدال میرسدد و بدده تبدع آن کمدال انسددانی در همده ابعدداد
زندگی بشر ظهور و بروز خواهد یافت .با کمی تأمل در راهپیمایی اربعدین حسدینی شداهد آن
هستیم که انسدانهایی بدا رنگهدا و نژادهدای متفداوت حضدور دارندد کده در ادامده بده صدورت
جامع به آن پرداخته خواهد شد.
.4راهپیماییاربعی حسینیوا جا تمد ن ی اسیمی 

با بررسی تدار یخ سرگذشدت حیدات بشدری و چگدونگی سدیر تکدو ین تمددنها و نظامهدای
احتماعی ،میتوان مراحل تولد ،رشد ،بالندگی و انحطاط آنها را ترسدیم کدرد .قدرآن کدر یم نیدز
این حرکت ادوار ی تار یخ را بدینسان میپذیرد:

ّ
ً
لَأ ّمةََأجلََف ِإذاَجاءََأجلهمََلََیَستأ ِخر ونََساعةولَیَستق ِدمَن ؛َ(اعرافَ )34/
وََ َِلک ِ َ
برای هر قوم و جمع ّیتی ،زمان و سرآمد [مع ّینی] است و هنگامی که سرآمد آنها فرا
رسد ،نه ساعتی از آن تأخیر میکنند ،و نه بر آن پیشی میگیرند.

در اینجا پرسشهای متعددی مطرح خواهد شد؛ مدثال این کده علدل پیشدرفت تمددنها
چیس ددت؟ چ دده عناص ددری م ددیتوانن ددد در بالن دددگی و رش ددد عرضد دی تم دددنها م ددؤثر باش ددند؟
مال کهدای پیشدرفت تمدددنی چیسدت؟ یدافتن پاسدخ چندین پرسددشهایی نیازمندد بررسدی و
تفکر در احوال و آثار پیشینیان است .تار یخ پر رمز و راز حیات بشدری بده همدراه تحدوالتی کده
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399

100

بر آن گذشته ،مشحون از حواد

و رخدادهایی اثرگذار در فراز و فرود تمدنهاسدت .از آنجدا

کده جهدل و ندادانی همدواره اساسدیترین مشدکل بشددر بدوده ،رفدع ایدن مشدکل تنهدا بدا تددالش در
جهدت فددرا گددرفتن و آ گدداهی یدافتن از جهددان پیرامددون مقدددور اسددت .بنددابراین همدده تددالش بشددر
آ گاهی یافتن و توسعه حوزه معرفتی بوده اسدت و ایدن سدیر تددر یجی _ گداه بدا شدتاب و گداه بدا
آرامی _ هرگز متوقف نشده و نخواهد شد.
در ایج دداد تم دددن ن ددو ین اس ددالمی مؤلف ددههای گون دداگونی دخیددل هس ددتند کدده در ادام دده ب دده
مهمترین آنها اشداره میشدود و سدپس بده ارتبداط و نمدود عیندی هر یدک در راهپیمدایی اربعدین
حسینی پرداخته خواهد شد.

یکرنگی 
.4-1نگرشتوحیدیو 

عنصددر وحدددت بخددش توحیدد بددا القددای نگددرش «از او یددی و بدده سددوی او یددی» (بقددره)156/

جامعده اسددالمی را هددایت مدیکندد و همدده اقدوام و ملددل را ز یدر لددوای وحددانیت گددرد مدیآورد و

پیوندی عمیق میان آنها ایجداد مدیکندد .در سدایهسدار توحیدد و بدا اصدول وحددتبخدش آن،

هدددف و نهای دت جامعدده تعر ی دف م دیشددود و عناصددر تفرقددهافکددن در انددوار پرمای دهاش از می دان

م دیرود .بددیگمددان «توحی دد» آرمددانیتددر ین و مسددتحکمتددر ین شددکل وحدددت اسددت .بنددابراین
زندددگی فددردی و اجتمدداعی هرگددز بددیهدددف نیسددت و آغدداز و انجددامی دارد .ای دن فراخددوان بدده

یگدانگی راه رسدتگار ی بشدر اسدت« :قولدو ال الده اال اهلل تفلحددوا» .قدرآن کدر یم بدا عنایدت و یدژه بدده

معانی فراملیتی دینی ،امت اسالمی را به وحدتی الهی با رو یکردی توحیدی فرامیخواندد و
یکسانی وحددت را در او کثدرت ،در سدر لوحده آموزههدای دیندی قدرار مدیدهدد (ابدنعب ّ
ددالبر،
.)493 :1336

با بررسی و کاوش در راهپیمایی اربعین حسینی متوجه میشو یم موجی از ایمان و توکدل

به ذات احدیت و الفت و مهربانی که از روحیه توحیدی آندان سرچشدمه مدیگیدرد ،مشداهده

میشود .این همان مصداق آیه  63سوره انفال است که خداوند میفرماید:

میکردی که میان دلهای آنان الفت دهدی ،نمدیتوانسدتی؛ ولدی خداوندد در میدان
آنها الفت ایجاد کرد .او توانا و حکیم است.

فرای

مصداقهای نگدرش توحیددی در پیدادهروی اربعدین حسدینی ،الفدت و مهربدانی ،انجدام

دینی ،دعدا و توسدل کده منشدأ آن توحیددی اسدت ،خدود در تقو یدت و احیدای پایدههای

تمدن اسالمی نقش فراوانی ایفا میکند .از اینرو راهپیمایی اربعین حسدینی را مدیتدوان در

احیای تمدن نو ین اسالمی مؤثر دانست.
.4-2وحدتامتاسالمی 

یکی از عوامل مهم در شکوفایی تمدن اسالمی ،وحدت دنیای اسالم اسدت .بدا نگداهی

نقش راهپیمایی اربعین حسینی در ایجاد تمدن نوین اسالمی

ً ّ ّ
ّ
نَاّللََ
ََّه ِهمََوََلَ ِکَّ ّ َ
یَاألر ِ َ
َههمََلوََأنفقتََماَف ِ َ
ضَ ِج َمیعَّاَمَّاَألفَّتََبَّننََقل ِ
وََأل ََبَننََقل ِ
ّ
کیم ؛ َ
أل ََبَنَنهمََ ِإ ّنهََع ََِ یاََحَ ِ َ
و دلهددای آنهددا را بددا هددم الفددت داد .ا گددر تمددام آنچدده را رو ی زم دین اسددت صددرف
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به دوره طالیی تمدن اسالمی میتوان به این مهم دست یافدت کده امدت اسدالمی بدا تکیده بدر
وحدت و همدلی ،به قلههای واالی تمدنی دست یافتهاند .قرآن بده صدراحت بده وحددت و
یدکدل دی و اطاعددت از حاکمددان اله دی فددرا مددیخوانددد و در سددایه آن مددردم را از پراکندددگی نهدی
میکند تا به پیشرفت و تعالی برسند:

ً
عاَوََلَتف ّرقَوا ؛َ(آل عمرانَ )103/
اّللَ ِج َمی َ
لَ ِ َ
وََاعت ِصمواَ ِبحب ِ َ

و همگی به ر یسمان خدا [قرآن و اسدالم ،و هدر گونده وسدیله وحددت] چندگ زنیدد و
پراکنده نشو ید.

شهید مطهری در پاسخ به این پرسش که «اسالم چگونه توانست از ملتهدای مختلدف
نامتج ددانس ک دده ق ددبال از یک دددیگر کم ددال تنف ددر را داش ددتند چند دین وح دددتی ب دده وجدددود آورد؟»
مینو یسد:
احترامی است که اسدالم بده عقایدد ملدتهدا گذاشدت ،بده قدول خودشدان تسدامح و

تساهلی که اسالم و مسلمین راجع به عقاید ملتهای مختلف قدال بودندد .لهدذا
در ابتددا کده ایدن تمددن تشدکیل مدیشدد ،هسدته اولدی مسدلمانهدا را اعدراب حجداز

تشکیل میدادند که تمدنی نداشدتند .کدمکدم ملدتهدا آمدندد مسدلمان شددند .در
آغاز عده کمی از آنها مسلمان شدند ،بقیه یا یهودی بودند یا زردشتی یدا مسدیحی
و ی دا صددابئی (مخصوصددا صددابئیها خیل دی ز ی داد بودنددد ،زردشددتی خیل دی کددم بددوده
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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است) ،مسلمین به قدر ی با اینها با احترام رفتار کردند و اینها را در میان خودشان
وارد کردند که کوچکتر ین دوگانگی با آنها قائل نبودند و همین امدر سدبب شدد کده
ت دددر یجا خ ددود آنه ددا در اس ددالم هض ددم ش دددند ،یعند دی عقایداس ددالمی را پذیرفتن ددد.

(موهری)395/24 :1379 ،

بر این اسداس پایده اصدلی ایجداد تمددن ندو ین اسدالمی را وحددت خواندد کده مصددایق آن
داشتن قبله واحد ،قرآن و همچنین پیامبر اکرم

بده عندوان فرسدتادهای از سدوی خداوندد

اسددت و بددر اسدداس هم دین پددذیرش در کنددار هددم بدده قدددرت گددرفتن آن م دیپرداختنددد .در زمددان
حاضر ،راهپیمایی اربعین از این حیث دارای اهمیت است؛ چرا که مدردم بدا رنگهدا و ندژاد
و مذاهب و ملل مختلف در کنار یکدیگر در پیادهروی اربعدین حسدینی حضدور دارندد و ایدن

خددود نشددان دهنددده اثددر عمیدق فرهنددگ عاشددورا و احسدداس نیداز همدده افددراد بدده ایدن فرهنددگ را
م دیرسدداند .بنددابراین پیددادهروی اربعددین واال تددر ین جایگدداه وحدددت را در بددین همدده اعمددال
جمعی که در بین مسلمانان ظهور و بروز دارد ،به خود اختصا

داده است.

.4-3روحیهتعاونوهمکار ی

دیگر شاخصههای ایجاد تمدن ندو ین اسدالمی روحیده تعداون و همکدار ی اسدت .بشدر بده
عنوان موجودی اجتماعی ،همواره در طدول تدار یخ بده همکدار ی بده عندوان پدیشنیداز ی بدرای
ایجاد زندگی جمعی مدیپرداختهاندد .همکدار یهدای اجتمداعی ،میدل بده زنددگی جمعدی را
تقو ی دت م دیکنددد و حددس غربددت و تنهددایی در ب دین افددراد را کدداهش م دیدهددد .در فرهنگهددا و
تمدددنهای مختلددف جوامددع بشددری ،انددواع همکار یهددا و تعاونهددای اجتمدداعی را م دیتددوان
مشاهده کرد؛ ز یدرا تمددنی مدیتواندد احیدای خدود را حفدظ کندد کده مدردم آن ز یدر سدایه تمددنی
واحد بتوانند با همکار ی یکدیگر به قدرت هرچده بیشدتر پایدههای آن تمددن کمدک نمایندد.
در آیینهای و ادیان بشری نیز بر فرهنگ نوعدوسدتی و یدار یرسدانی بده صدورت متدواتر تأ کیدد
شده است .در این باره خداوند نیز در قرآن کر یم میفرماید:

ای کسددانی کدده ایمددان آوردهایددد شددعائر اله دی [و مراسددم حدد را محتددرم بشددمر ید و
مخالفددت بددا آنهددا] را حددالل ندانی دد و ندده مدداه حددرام را ،و ندده قربانیهددای بینشددان ،و
نشاندار ،و نده آنهدا کده بده قصدد خانده خددا بدرای بده دسدت آوردن فضدل پروردگدار و

خشنودی او میآیند .اما هنگامی که از احرام بیدرون آمدیدد صدید کدردن بدرای شدما

مدانعی ندددارد ،و خصددومت بده جمعیتدی کده شددما را از آمددن بدده مسددجد الحددرام [در
سال حدیبیه] مانع شدند نباید شما را وادار بده تعددی و تجداوز کندد و [همدواره] در

راه نیکدی و پرهیزگدار ی بدا هددم تعداون کنیدد و [هرگددز] در راه گنداه و تعددی همکدار ی

ننمایید و از خدا بپرهیز ید که مجازاتش شدید است.

نقش راهپیمایی اربعین حسینی در ایجاد تمدن نوین اسالمی

ّ
ّ
اّللَوََلََ ّ
الشَّهرََالحَّرامََوََلََالهَّدَ ََوََلََالقل ِئَّدََوََلََ
یاَأَ َّیهاَالیینََآمنَّواَلَ ِتحلَّواَشَّعا ِئرََ ِ َ
ً
ً
َّواناَوََ ِإذاَحللََّّتمََفاصََّّطادواَوََلَ
َّلَ ِمََّّنَََ ِّه ِهََّّمََوََ ِرضَّ َ
ِّآم َّینََالبَی َّتََالحََّّرامََیَبتغَََّّنََفضَّ َ
َّرامَأنََتعتَّدواَوََتعَّاونواَعلَّیَال ِب ََِّّرَوََ
َّنَالمس َِّج ِ َدَالح َِ
یَج ِرم َّنکَمََشنآنََقومََأنََص ّدوکَمََع ِ َ
اب ؛َ(مائد َ )2/
شدیدََال ِعق ِ َ
نَاّللََ ِ َ
نَوََ ّاتقواَاّللََ ِإ ّ َ
ّالتقََ َوََلَتعاونواَعلیَالث ِ َمَوََالعدو ِ َ
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در تفسیر نمونه در مورد این آیه چنین آمده است:
تمددام زائددران (زائددران خاندده خدددا) بای دد از آزادی کامددل در ای دن مراسددم بددزر اسددالمی
بهرهمند باشند و هیچ گونه امتیاز ی در این قسمت در میان قبایل و افراد و نژادها و
ز بددانهددا نیسددت؛ بنددابراین «نبای دد کسددانی را ک ده بددرای خشددنودی پروردگددار و جلددب
رضای او و حتی به دست آوردن سود تجدار ی بده قصدد ز یدارت خانده خددا حرکدت
میکنند مزاحمدت کنیدد خدواه بدا شدما دوسدت باشدند یدا دشدمن همدین انددازه کده
مسلمانند و زائر خانه خدا مصونیت دارند» .از جمله فوق یک قانون کلی استفاده
م دیشددود و آن ای دن ک ده مسددلمانان هرگددز نبای دد «کینددهتددوز» باشددند و درصدددد انتقددام
حددوادثی ک ده در زمددانهددای گذشددته واقددع شددده برآینددد.سددپس بددرای تکمی دل بحددث
گذشته میفرماید« :شما به جای اینکه دست به هم بدهید تا از دشمنان سابق و
دوستان امروز خود انتقام بگیر ید باید دست اتحاد در راه نیکیها و تقوا به یکدیگر
بدهیدد ندده ایدن کده تعدداون و همکدار ی بددر گندداه و تعدددی نمایی دد»( .مکتتارم/1 :1374 ،

)488-487

در پیددادهروی اربعدین حسدینی ،ایدن امددر بدده فراوان دی دیدده مدیشددود .از جملدده مددیتددوان بدده
برپایی حدود  450موکب (پالرک9 ،آبان )1395در این مسیر اشاره کدرد کده ایدن همکار یهدا
در مسیر باعث میشود مردم با یکدیگر آشنایی بیشتری پیدا کرده و الفت و مهربانی در ایدن
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همکددار ی در ب دین زائددران بدده وجددود مددیآی دد کدده خددود عامددل مهمددی در یکپددارچگی مددردم در
جهت ایجاد تمدنی واحد را زمینه ساز میشود .همان طور که دیدده شدده حضدور میلیونهدا
نفددر در یدک منطقدده کدده از پی در و جددوان ،کددودک و نوجددوان و حتدی گدداه دیدده شددده کدده افددرادی بددا
معلولی دت جسددمی در ای دن راهپیمددایی حضددور پی ددا مددیکننددد کدده ه دیچ نهددادی نمددیتوانددد
مدددیر یت آن را بددر عهددده گی درد ،جددز روحی ده تعدداون و همکددار ی کدده در ب دین مردم دی کدده در ای دن
راهپیمایی شرکت دارند.
.4-4اتکابهنیر ویجوان

جامع ددهای ک دده در پد دی س دداختن تم دددن ن ددو ین اس ددالمی اس ددت ،ض ددرورت دارد در جه ددت
رس دیدن بدده ای دن هدددف متک دی بدده خددود باشددد و خودبدداور ی را در جامعدده روا دهددد .نی درو ی

جوان ،سرمایهای بس گرانبها برای هر جامعهای است .تمددنسداز ی ندو ین دارای مشدکالت
و دشوار یهایی است که صبر و استقامت و پشتکار ی مدیطلبدد و جدز بدا توسدل بده نیروهدای
تازهنفس و جوان تحقق نمییابد .رسول اکرم

در حدیثی میفرماید:

ث؛َ
بابَ ِف َّیَالم ِجل َّ ِ ََوََا ِفهمََّّوهمََالحََّّدیثََفَّ َِّا َّنهمََالخلََّّوفََوََاهََّّلََالحََّّدی ِ َ
وسََّّعواَ ِل ّلش َّ ِ َ
ا ِ
(شیرویهَ )98 /1 :
برای جوانان در مجالس جای باز کنید و امور نو و جدید را به آنان تفهیم کنید؛ چدرا

که این گروه جایگز ین شما و درگیر مسائل جدید خواهند شد.

در تار یخ آمده است بعد از این کده پددر محمدد بدن عبدداهلل بدن حسدن در دوران عباسدیان
به شهادت رسید و او دست به قیام زد و مردم را به سوی حق دعوت نمدود ،امدام صدادق
به عنوان راهنمایی به او فرمود:

یاَابنَاخی!َعلیکَ ّ
الشیَخ؛َ(کلینیَ )362 /1 :1363 ،
بالشبابَودَ،عنکَ ّ َ
ای فرزند برادرم! جوانان را در یاب و پیران را رها کن.

امام صادق

در روایات دیگر نیز این مسئله را بیان نمودهاند کده جدوانهدا زودتدر حدرف

جمله نقل شده است :اسماعیل بن عبدالخالق میگو ید که من شدنیدم امدام صدادق

از

ابدوجعفر احدول پرسدید« :بدده بصدره رفتدی؟» گفددت« :بلدی» .فرمدود« :اقبددال مدردم را بده امامددت و
ورود آنددان را بدده ای دن مددرام چگوندده ی دافتی؟» گفددت« :بدده خدددا سددوگند ک ده ش دیعیان اندکنددد و
تالشهایی کردهاندّ ،اما آن هم اندک است» .در آن لحظه امام صادق به او فرمود:
ّ
لَخیر؛َ(هموَ )93 /8 :
فانهمَاسرَ،الیَک َ
علیکَبالحداثَ َّ

بر تو باد به جوانان [و به دنبدال آنهدا رفدتن] کده آندان در [پدذیرش] هدر نیکدی و خیدری
باشتابترند.

با توجه با احادیث بیدان شدده مدیتدوان در یافدت کده در هدر اقددامی ا گدر جواندان بده میددان
آمدند ،به نتیجدهبخدش بدودن آن مدیتدوان امیددوار بدود .بده طدور مثدال تجربده پیدروز ی انقدالب
اسالمی و حضور جوانان در صحنههدای مختلدف و جدذب شددن آندان بده اسدالم و انقدالب و

نقش راهپیمایی اربعین حسینی در ایجاد تمدن نوین اسالمی

حق را میپذیرند و به سدوی خیدر و نیکدی مدیشدتابند و در ایدن امدر آمدادگی بیشدتری دارندد .از
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روحانیت و رهبری انقالب و همین طدور حضدور تمدامعیدار جواندان در صدحنههدای مختلدف
جندگ تحمیلدی ،دوران سدازندگی و پیشددرفتهددای علمدی ،مهددر تأییددی اسدت بددر مضددامین
احادیثی که مطرح شد.
در راهپیمد د ددایی اربع د د دین حس د د دینی شد د دداهد آن هسد د ددتیم کدد دده سد د ددهم قابدد ددل تد د ددوجهی از
زائ ددران را جوان ددان تش ددکیل م ددیدهن ددد .در اید دن مسد دیر ،جوانددان از رن ددگ و ن ددژاد و ملیته ددای
مختلف با فرهنگ و اداب و رسوم یکدیگر آشنا شده و با تقو یدت نکداتی مشدترک کده در بدین
فرهنگهددا روا دارد ،همچن دین بددا اتکددا بدده نی درو ی جددوانی در ایجدداد و احیدای تمدددن عظدیم
اسدالمی نقدش بسددزایی ایفدا مددیکنندد؛ چددرا کده ایجداد یدک تمددن جددامع و کامدل نیداز بده زمددان
دارد ،تمدن نو ین اسالمی نیز از این امر مستثنا نیست و این جوانان هسدتند کده مدیتوانندد از
عهده تحقق آن برآیند.
.5آسیبشناسیراهپیماییاربعی حسینی رسا هتمد اسیمی 

در تش ددکیل و ایج دداد تم دددن اس ددالمی ج دددای از بررسد دی مؤلف ددههای آن ،بح ددث در م ددورد
آسیبهایی که تمدن اسالمی را با رکود روبهرو میکند ،ضرورت مدییابدد .بددیهی اسدت هدر
تمدنی را آسیب و آفاتی است که همواره جامعه را تهدید میکند و به سدوی انحطداط و زوال
میکشاند (سبحانی .)355 :1388 ،ابنخلدون به مدد قرآن کدر یم زنددگی شدهری مبدتال بده
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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آفات را اینگونه ترسیم میکند:
شددهر نش دینی و حضددار عبددارت اسددت از تفددنن جددو یی در تجمددالت و بهتددر کددردن

کیفی دات آن و ش دیفتگی بدده صددنایع و وابسددتگی بدده فنددون گوندداگون و ازدی داد ثددروت.

(ابنخلدون)721 /1 :1362 ،

در ای دن مرحلدده اسددت کدده عمددران شددروع مددیشددود و رشددد مددییابددد .ای دن عمددران و آبددادی و
توسددعه اقتصددادی آنقدددر پ دیش مددیرود کدده مصددرفگرایددی و تجمددل و رو ی آور ی بدده کارهددای
ناپسند ،معمول میگردد و سلحشدور ی ،شدجاعت ،ندوع دوسدتی ،مدودت فرامدوش مدیگدردد.
هنگددامی کدده مصددرفگرایددی و تجمددلپرسددتی خددوی و عددادت آنهددا شددد ،رفتددهرفتدده عددادات
ناشایست بر جامعه مسلط مدیشدود و آفدات اجتمداعی گر یبدانگیدر جامعده و تمددن مدیگدردد

(همو .)322-320 :جوامع بزر انسانی ،تمدنها و فرهنگهای دیرپا ،پیش از آن و بیش از
آن که به وسیله دشمنان بیرونی از پای درآمده و به افول گرایند ،از درون تهدید شده و قدرت
و انگیزه مقاومت و حیات را از دست دادهاند .راهپیمایی اربعین حسینی نیز از امر مسدتنثا
نیست؛ چراکه بررسی عوامل آسیبزا در راهپیمایی اربعین حسینی مقدمهای بدر شدناخت
آن عوامل در ایجاد تمدن نو ین اسالمی به شمار میآید.
بدین ترتیب آفات تحقق این تمدن را میتوان اینگونه دستهبندی نمود:
زههایغیرالهی
.5-1انگی 

بررس د دی و مطالعد دده آیدد دات قد ددرآن کد ددر یم نشد ددان مد ددیدهد ددد کد دده برخدد دی از علد ددل و عوامد ددل
سیاسدی ،اجتمدداعی ،اقتصددادی و فرهنگدی در سددقوط حکومددتهددا و نیدز نددابودی و انحطدداط
تمدنها و جوامدع نقدش داشدتهاند کده یکدی از مهمتدر ین ایدن عوامدل بدا اسدتناد بده آیدات قدرآن
کر یم چنین است:
ظلدم ،اسددتکبار ،کفدر ورز یددن و تکدذیب آیدات الهدی ،نموندۀ بدارز اسددتکبار قدوم عدداد
هستند .قوم عاد در ر یگستانهدا و شدنزارهای میدان عمدان و حضدر مدوت سدکونت
)245-249/8

عادیان ،مردمی بودند از نسل زعورا ،دختر نوح و مرعاش داماد نوح

و فرزندان و

نوادگان این دو .مردمی بودند بلندباال ،سخت و تنومند .عادیان سرزمینی از یمدن
تا شام داشتند و در این سرزمین گسترده میز یستند( .نیشابوری)83 :

این قوم دیر زمدانی در ایدن سدرزمین (احقداف) زنددگی خدوش و خرمدی داشدتند و خداوندد

نعمتهای بزر بسیار ی برایشان ارزانی داشته بدود ولکدن آن مدردم هدیچ بددین فکدر نبودندد

که مبد آفر ینش از کجاست؟ و این همه نعمت از ناحیۀ کیست؟

از بزر تر ین مشکالتی که پیامبران با آن مواجه بودند ،این بود که هرگاه امت را بده سدوی

خداپرسددتی و دور ی از طدداغوتهددا فددرا مددیخواندنددد ،ناصددالحان مددیگفتنددد« :مددا از پدددران و
نیا کددان خددود درس مددیگیددر یم ».چنان ک ده حضددرت هددود
رستگار ی به قوم خو یش «عاد» این گونه پاسخ میشنود:

از موعظدده و نص دیحت و وعددد

نقش راهپیمایی اربعین حسینی در ایجاد تمدن نوین اسالمی

داش ددتند و خداون ددد حض ددرت ه ددود را ب ددر آن ددان مبع ددو

فرم ددود( .طباطب تتایی:1378 ،
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قالواَأََ ِجئتناَ ِلنعبدََاّللََوحدهََوََنَّیرََمَّاَکَّانََیَعبَّدََآباؤنَّاَفأ ِتنَّاَ ِبمَّاَت ِعَّدناَ ِإنََکنَّتََ ِمَّنََ
ّ
الص ِاد َِقینَ ؛َ(اعرافَ )70/

گفتند :آیا تو از آن جهت آمدهای که ما خدا را به یکتایی بپرستیم و از بتهایی که
پدددران مددا مددیپرسددتیدند اعددراض کن دیم؟ ای دن کددار را نخددواهیم کددرد .تددو ا گددر راسددت
میگو یی بر عذابی که به ما بر بتپرستی وعده میدهی زود به انجام برسان.

از اینرو در راهپیمایی اربعین حسینی باید مراقب آن بود که کارها و اعمال را که در طدی
مسیر انجام میدهیم در درجه اول برای رضا و خشنودی حضرت حدق باشدد و نده در جهدت
ارضددای هواهددای نفسددانی؛ ز یددرا همدانطددور کدده در آی دات پیشدین آمددده بددود ،چنددانچدده اعمددال
انسان رنگ و بو یی نفسانی به خود بگیدرد ،انسدان را بده ورطده عدذاب و دور ی از تقدرب الهدی
میکشاند.
.5-2تعصبوتبعیضنژادی

ایدن بدال موجدب مدیشددود وحددت وجدودی انسدان فرامدوش گددردد و نسدب و قدوممددار ی بدده
جددای آن بنشد دیند و منشددأ و اص ددل واحددد انس ددانها نادیددده انگاشددته شددود (جدداناحمدددی،
 .)33-32 :1378بدددون شددک انسددان بدده هددر سددرزمین یدا قبیلدده و نددژادی تعلددق داشددته باشددد
نسددبت بدده آن عشددق مدیورزد و ای دن پیونددد عالقدده او بددا سددرزمین و قددوم و نددژادش نددهتنهددا عیدب
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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نیسدت ،بلکدده عامددل سدازندهای بددرای همکددار یهدای اجتمدداعی اوسددت؛ ولدی ا گددر ایدن امددر از
حدش بگذرد به صورت مخرب و گاه فاجعهآفر ین درخواهد آمد و منظور از تعصب نژادی و
قبیلگی که مدورد نکدوهش قدرار مدیگیدرد همدین «افدراط» اسدت .دفداع افراطدی از قدوم و قبیلده و
نژاد و وطن ،سرچشمه بسیار ی از جنگهدا در طدول تدار یخ بدوده اسدت و عداملی بدرای انتقدال
خرافات و زشتیها _ تحت عنوان آداب و سنن قبیله و نژاد _ به اقوام دیگر شده اسدت .ایدن
دفاع و طرفدار ی افراطی گاه به جایی میرسد که بدتر ین افراد قبیله در نظدر او ز یبدا و بهتدر ین
افراد قبیله دیگر در نظر او زشت و شدوم اسدت و همچندین آداب و سدنتهدای زشدت و ز یبدا و
به تعبیر دیگر تعصب نژادی پدردهای اسدت از خودخدواهی و جهدل کده بدر رو ی افکدار و درک و
عقددل انسددان قددرار م دیگی درد و قضدداوت صددحیح را از کددار م دیاندددازد .ایدن حالددت عصددبیت در

میان بعضی اقوام صورت حادتری دارد؛ از جمله گروهی از اعراب کده بده تعصدب ،معدروف و
مشهورند .خداوند در آیه مبارکه چنین میفرماید:
َّومنین َ(شتتعرا:/
وََلََّّوََن ّالنََّّاهََعلََّّیَبع َّ ِ ََالعجمََّّینََفقََّّرأهََعلََّّیَ ِهمََمََّّاَکََّّانواَ ِبَّ ِ َ
َّهَمَّ ِ

َ )198-199

اگر قرآن بر غیر عرب نازل میشد [اعراب] هرگز به آن ایمان نمیآوردند.

بنددابراین در راهپیمددایی اربع دین حس دینی بای دد بدده وس دیله دوسددتی و مهربددانی و توجدده بدده
مشترکات در بدین نژادهدا و مدذاهب مختلدف مدانع از بدروز اختالفهدای در بدین زائدران شدد و
همین امر بدون شک در تضعیف ایجاد تمدن نو ین اسالمی نقشی بسزا ایفا میکند.
.5-3اختالفطبقاتی 

ایدن آفددت ،دامددنگیدر اجتماعدداتی اسددت کدده در آن قسددط و عدددل ،جددای خددود را بدده ظلددم و
ز یادهطلبی میبخشد .طبقه مرفه و غندی ،طبقدات فقیدر را بداز پدس مدیزندد و طبقدهای برتدر بدا
همده ثروتهدای انباشدته در جامعدده بده وجدود مدیآورد .محصددول چندین جامعدهای اخددتالف
طبقاتی است که قشرهای اجتماعی را تهدید میکند و شمار ی اندک به جای خیدل عظدیم
در راهپیمددایی اربع دین حسدینی ،مددردم بددا سددطح طبقدداتی متفدداوت حضددور دارنددد کدده گدداه
باعث برتری افراد بر یکدیگر در مسیر شود .در طول تار یخ ،گاهی شداهد آن بدودیم کده ثدروت و
مال ز یاد ،انسانها را به ورطه غرور ،خودخواهی و انحراف مدیکشداند و آندان را از راه حدق بداز
م دیدارد .در روایت دی از پی دامبر ا کددرم

آمددده اسددت کدده هددر امت دی گوسددالهای دارد _ کدده او را

منحرف سازد _ و گوسدالۀ ایدن امدت (امدت اسدالم) دیندار و درهدم اسدت؛ یعندی همدانطور کده
گوسدداله بندیاسددرائیل پی دروان حضددرت موسدی
مددال و ث دروت نیددز موجددب انحددراف امددت پی دامبر

را گمددراه کددرد و آنددان گوسددالهپرسددت شدددند،
م دیگددردد (ف دی

کاشددانی ،ب دیتددا/7 :

.)328
از اینرو باید به این نکته توجه داشت که نه ثروت ،بلکده هدیچ چیدز جدز تقدوا مایده برتدری
انسانها بر یکدیگر نیست.
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.5-4نفاقوتفرقه 

در ای دن مرحلدده ،جامعددهای متمدددن کدده بدده نفدداق و تفرقدده مبددتال شددده ،از وحدددتگرایددی
بدده دور مددیافت ددد .بددیتردید دد یکددی از مهمت ددر ین عددواملی ک دده جامعدده متمدددن را بدده حرکددت و
حی دات وامددیدارد ،وحدددت و یکپددارچگی اسددت .آفددت نفدداق و تفرقدده ،حلقدده اجتماعددات
بشری را نشانه میگیرد و ضمن اختالل در روند حرکت و تکامدل ،باعدث توقدف آن مدیشدود.
در ایدن مرحلدده ،قددرآن کددر یم نی دز بددا تأ کیددد بددر موضددع وحدددت بشددری پراکندددگی و تفددرق را امددری
ناپسند میشمرد:

ّ
بَ ِبماَلدَی ِهمََف ِرحَن ؛َ(رومَ )32/
شیَ ًعاَکلََ ِحا ِ َ
ِمنََال ِ َیینََف ّرقواََ ِ َدینهمََوََکَانواََ ِ َ
از کسانی که دین خود را پرا کنده ساختند و بده دسدتههدا و گدروههدا تقسدیم شددند و
[عجیب این که] هر گروهی به آنچه نزد آنهاست [دلبسته و] خوشحالند.

بده دلیدل حضددور مددردم بدا نژادهددا ،مددذاهب و ملیدتهدای متفدداوت در راهپیمددایی اربعدین
حس دینی ،ب دیم آن م دیرود کدده غددرضورز ی و تعصددب نابجددای برخ دی اشددخا

 ،باعددث بددروز

تفرقه در بین زائران شود که نتیجۀ آن گسسدتگی و چنددگانگی امدت اسدالم اسدت کده باعدث
زوال و رکود تمدن نو ین اسالمی گردد.
جهگیهی 
نهی 
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پرسش کلیدی ایدن پدژوهش« ،نقدش راهپیمدایی اربعدین حسدینی در ایجداد تمددن ندو ین
اسددالمی» اسددت .ای دن جسددتار ،نقددل مهمتددرین شاخصددهها در پیددادهروی اربعدین حس دینی از
منابع مختلف ،تطبیق آنها با مؤلفههای ایجاد تمدن نو ین اسالمی و همچنین توضدیحاتی
مدلول درباره احادیث مربوط به اهمیت ز یارت اربعین ،رهیافتی مناسب برای پاسخگو یی
به این پرسش میداند و چنین نتیجه میدهد که توجه به عواملی از قبیل نگرش توحیدی،
وحدت امت اسالمی ،تعداون و همکدار ی و اتکدا بده نیدرو ی جدوانی ،مهمتدر ین شاخصدههای
مرتبط بین پیادهرویی اربعین حسینی و ایجاد تمدن نو ین اسالمی اسدت .تقو یدت هدر کددام
از ایدن شاخصددهها مددیتوانددد رونددد شددکل گیری تمدددن نددو ین اسددالمی را سددرعت ببخشددد و بدده
عنددوان تمدددنی کدده سددابقه کهددن آن بدده صدددر اسددالم برمددیگددردد ،در زمددان حددال بددار دیگددر احیدا

گردد .ایدن امدر مدیتواندد یکدی از ثمدرات بلندد راهپیمدایی اربعدین باشدد کده هرسداله بده شدکوه
وعظمتش افزوده میشود.
از سوی دیگر ،عواملی همانند انگیزههدای غیدر الهدی ،نفداق و تفرقده ،تعصدب و تبعدی
نژادی و اختالف طبقاتی از جمله مهمتر ین موانع و آسیبهایی است کده موجدب ضدعف و
انحط دداط اید دن حرک ددت عظد دیم در تحق ددق تم دددن ن ددو ین اس ددالمی میش ددود ک دده انش دداءاهلل ب ددا
معرفتافزایی بیشتر در بین زائدران بدا ابزارهدای علمدی و معندوی مختلدف از جملده مقداالت،
مجدالت ،برنامدههای فرهنگدی و ...شدداهد کدمرندگ شددن ایدن آسدیبها ،بلکده از بدین رفددتن
آنها باشیم.
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